
 یاشتباه عشق رمان

 دار شدم:: ینم بیریمادرم از خواب ش یبا صدا

 

 ر شدهیاتوسا اتوسا بلندشو دانشگاهت د _

 

 ::از درسو دانشگاه متنفر بودم

 

  برسم ییمادر و پدرم دوست داشتن به جا یول

 

  به دانشگاه نرم یتو فکر بودم که چطور

 

 ::.صورتم انداختم یرو یمیش مالیرفتم ارازم یزدم و به سمت م یکه به سرم زد بشکن یبا فکر

 

 ::دمین پوشیه شلوار جیه مانتو بلند با ی

 

 بودم یعال

 

 ::.مجبور بودم یومد ولیدانشگاه نداشتم  و از دانشگاه بدم م ینکه اصال حوصله یکولم با ا یمو چک کردم و گذاشتم تویگوش

 

 رونیرم از خونه اومدم ببا مادر و پد یبعد از خوردن چند لقمه صبحانه و خدافظ

 

 نبود یادیاز خونه تا دانشگاه راه ز

 ک تر شدمیدانشگاه نزد یبه دور و برم انداختم و به درب ورود ییکنه پس نگاه گذرایبم میمطمئن بودم پدرم داره تعق

 

  دوست نداشتم وارد کالس بشم

  دمیق کشیعم یست نفسیدم پدرم نیکردم دیرونو نگاه میب یواشکیاز داخل دانشگاه 



 ..... نکهیرون تا ایو از دانشگاه زدم ب
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 :: نکه ..پدرم جلوم سبز شدیتا ا

 ده بودمیترس

 

 .ه قدم عقب رفتمی

 

 ::دیکنیکار مینجا..چی..ایامم...ام..بابا...شما...ا

 

  یکنیکار مینجا چیتو ا_

 

 امم..اممم..من؟

 

 بله_

 

 .گفتمید میبا یاالن چکرد یمغزم داشت هنگ م

 اهاا

 

 :car:مینش باهم حرف زدینکه وارد دانشگاه بشم رفتم داخل ماشین دوستمه قبل از ایست فک کنم تو ماشیم نیگوش

 

 کرد:: ین بد نگاه مینشدم بخاطر هم ینیدونست که من سوار ماشیب کرده بود میپدرمم که منو تعغ

 

  دیدونینداشتم اممم ...امم..کردم گفتم هر جور م یفم بود و جوابیم تو کیمنم که گوش یدا کنیتو پیزنگ بزنم گوش یخوا یپدرم گفت م

 



  گمیم یدونستم دارم چینم

 

  دیرسیبه ذهنم نم یزیرم چیتونستم جلوشو بگ یشو در اورد که زنگ بزنه نمیپدرم گوش

 

  از استرس بدنم داغ شده بود

 .... نکهیا گرفت تا یبود پدرمم داشت شمارمو م یحس بد یلیخ
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  ادیم در نیگوش یب مانتومو گرفتم که صدایبابام زنگ زد منم با استرس ج

 

 رو لرزش بود یشانس اودم گوش

 

 بمهیبعد گفتم بابا بابا تو ج

 

 

  :wave:کردم یاز پدرم خداخافظ

  شناختم چون روز اول دانشگاه بودیرو نم یو به طرف کالس رفتم کس

 

  کردمیاز پنجره محوطه رو تماشا م

 

 هو استاد وارد شدیکه 

 

 خورد پولدار باشه یپ بود بهش میه اقا پسر خوش تیم یمنم کنار صندل

 



ن پسر یم گفتم اسم ایه کالس بودیبود و داخل  یکیم و رشتمونم یکه باهم تو همون دانشگاه قبول شد یمیق صمیسه رفیاسمشو از نف
 ؟ یاشق شدگفت اره ع یدونیرو م

 

  ازش خوشم امد ییه جورایگفتم اره 

 

  سه گفت واستا پات به دانشگاه برسه بعد عاشق شو اسمش ارادهینف

 

 ن ور کردمیه پوزخند زدم و رومو ایمنم 

 

  میکالس تموم شد همه خارج شد

 

 باحاله یلیسه گفتم اراد خیبه نف

 

  دحداقل بگو اقا ارا یشد یمیسه گفت : اراد چه زود صمینف

 

 ن مورد عالقم بودیماش ینش پورشه رنگشم ابیداشت ماش ینین شد عجب ماشیم اراد سوار ماشیدیهو دی
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  بود یبرگشتم خونه گفتم سالم چه روز سخت

  ا ناهارتو بخوریمامانم گفت سالم دخترم خوبه روز اول بوده ب

 

 م ؟یدار یگفتم چ

  یمامانم گفت ماه

  یامد گفتم اه باز ماهیبدم م یه از ماهمنم ک

 

 ه؟یل اراد چیسه فامیام دادم نفیسه پیمو برداشتم به نفیمو پرت کردم رو تخت و گوشیرفتم تو اتاقم کول



 

  تو فکر اراد بودم یلیخ

 

  برو دختر یرشیسه جواب داد : تو هنوز درگینف

 

  وونه کردهیسه فکرش منو دینوشتم : نف

 

 یفیاراد شر ی: اقا سه جواب دادینف

 

  گفتم : اها

 

  ؟یسه گفت : واقعا دوستش دارینف

 

  گفتم اره

 

 ؟ یخوا یسه گفت شمارشو مینف

 

  شتر باهاش اشنا شمیگفتم شماره نه فعال بزار ب

 

 ..... واستاده برگشتم یدم پشتم کسیهو دی
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 دمیق کشیعم یخونه نفس یامامو میداره پ یالم راحت شد فکرکردم کسیخوره خ یاتاقمه داره تکون م یدم پرده یبرگشتم د

 



  مو خاموش کردمیدم و گوشیدراز کش یاز خستگ

 

 خوابم برد

 

  شبه 9دم ساعت یدم شب شده ساعتو نگاه کردم دیدار شدم دیب یوقت

 

 رفتم لباسمو عوض کردم چون با مانتو خوابم برده بود

 

  خورن یدم مامانو بابام دارن شام میفتم تو اشپزخونه ددم ریه لباس خوشمل پوشی

 

 خوردم یزیکم چیرفتم 

 

  گرفتم بلند شدم رفتم تو اتاقم یج رفت دستمو به صندلیهو سرم گی

 

  یایفک کنم بخاطر اراد م یاد ولیام داده : تو از دانشگاه بدت میسه پیدم نفیمو برداشتم دیدوباره گوش

 

 اعصابم خورد شد

 

  داره یاره اصال به تو ربط نوشتم :

 

  نمتیبیاونم نوشت فردا م

 

  رم دراز بکشم شب خوشیگفتم مامان من م ییرایرفتم پذ

 

  بردیدم خوابم نمیدراز کش

 

  دمیخواب یدم چطوریدار بودم اصال نفهمیتا دو ب



 

 ..... دمیدم دیهو از خواب پریصبح شد 
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 د ::::یت کنیحما

 

 با

❣ 

 ام

❣ 

 همراه

❣ 

  دیباش
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 .دانشگاه باشم 8:30د یبود و من با 9ساعت 

 

  رونیبردارم از خونه زدم ب یزینکه صبحانه بخورم و چیمو گذاشتم تو کولم بدون ایدم و گوشیباعجله مانتمو پوش

 

  بدو بدو به سمت دانشگاه رفتم

 

  تونستم از پله ها باالبرم که به کالسم برسم اروم اروم باال رفتم یگه نمیزدم دیخسته شدم نفس نفس م یلیخ



 

  یمانیخانوم سل یر کردین استاد گفت : دییکردن منم سرمو انداختم پایوارد کالس شدم همه بهم نگاه م

 

  ر لب زمزمه کردمیدو زیمنم لبخند زدم و ببخش

 

  اراد بود یبود جلو یکه خال یتنها صندل

 

 ممنم رفتم نشست

 

  یفی..شرید اقایگفتم : ببخش

  صدام بود یتو یاسترس

 

 یمانیکنم خانوم سلیاراد گفت : خواهش م

 

 دم :_:یشنینشو میدلنش ین بار بود صدایاول

 

  ه لبخند بهش زدم و درسو گوش کردم تمام حواسم به اراد بودی

 

  یدونستم چجور یک کنم اما نمیو بهش نزدخودم یه جوریذهنم بود  یکردم تویراهرو ارادو دنبال م یکالس تموم شد تو

 

  کردمیبا خودم فکر م

 

  دونمیدونه اسمشو مید اسمشو بپرسم اونکه نمیبه ذهنم رس

 

  نش سوار شد منم بدو بدو کردم که سوالم رو ازش بپرسمیک ماشید به نزدیرس

اطرافم معلوم بود که همه دورم جمع شده  یها یادم از صدیند یچیگه هیرفت و د یاهیر کرد و افتادم چشمام سیبهزاد گ یپام به پا
 یمانی..خانم سلیمانیگفتن..خانم..خانم..سلیبودن و م



 

 ...... کم شد و صدام کردینزد ییاشنا یهو صدای
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نم یتونستم ببیبلندم کرد کم کم مسه دستمو گرفت یهو نفیدم یدیده بودم چشمامو باز کردم همه جا رو تار میبود ترس یدونم چینم یوا
  خت رو صورتمیهو بهزاد اب ری

 

  کالسمون بود یبهزاد هم تو

 

  نشستم ینیب ینم یکنیگفتم اقا بهزاد چکار م

 

  دیگفت ببخش

 

با  اون همه پسر تو دانشگاه افتاده بودم چند نفرم یزشت بود جلو یلیدم همه دورم جمع شدم مانتومم پر خاکه، اخه خیبلند شدم د
  دنیخند یکردن و میانگشت به من اشاره م

 

 کردیتونستم راه برم پام درد مینش برد منم خوب نمیسه دستمو گرفت و به سمت ماشینف

 

  ستین یرم تا خونه راهیاده میسه پیگفتم نف

 

  رنیمارستان تا از پات عکس بگیم بیریم یریسه گفت:اوال نه دومن خونه نمینف

  یمارستان واسه چیک رو پامه بیه زخم کوچیسه جان ولش کن یگفتم نف

 

  برمتیم ین هر جا بگین تو ماشیسه: بشینف

  دلم درد گرفت رفتم خونه مامانم گفتم مامان گشنمه یگفتم ببرم خونه گفت باشه رسوندم خونمون از گشنگ



  شده ینقدر مانتوت خاکیمامانم گفت سالمت کو چرا ا

 ....گفتم افتادم
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  ونو روشن کردمیزیتلو ییرایمو گذاشتم تو اتاقم و امدم تو پذیگوش

  فکر افتادنم بودم یتو

  ر بودیکردم فقط فکرم درگ یا امد اصال نگاه نمیپو یدستم خورد شبکه 

 :fearful: دمیمامانم ترس یهو با صدای

 

 :flushed: یستیهاا بچه که ن یر یا دانشگاه میپو یمامانم : چرا شبکه 

 

 :joy: من : مامان کودک درونمه

 

 دیمامانمم خند

 

  دیپرسیامد کنارم نشست از دانشگاه ازم م

 

  منم گفتم خوبه

 

  ف کردم که جلو پسرا افتادمیبعد براش تعر

 

ت یاهم یلشد ویشتر میب یم که بو سوختنیکردیلم نگاه میم فیرون خونس داشتید مامانم گفت از بیچیخونه پ یتو یسوختن یهو بوی
  میداد ینم

 



  میا غذا بخورینکه مامانم گفت بیتا ا

 

 از غذا نمونده یچیاه شده و هیم قابلمه سیدیهو دی

 

  رمیم ین که افتادم دارم میگفتم مامان من امروز صبحونه نخوردم هاا؟؟ و رفتم دانشگاه و مهم تر ا

 

  میک خوردیائو و کر کاکیسه تو راه شیکم براش لوس کردم و گفتم که با نفیخودمو 

 

 ارن ؟یرون زنگ بزنم غذا بیمن : مامان ب

 

  مامانم : اره زنگ بزن چون من حوصله ندارم دوباره درست کنم

 

  مو از اتاق برداشتمیرفتم گوش

 بار زنگ زده 7ه شماره ناشناس بهم یم رو سکوت بوده و یدم گوشیکه زنگ بزنم د

 

 ..... دوباره زنگ زد موندم چکار کنم برداشتم
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 ❣❣ د در خدمت شما دوستانیه پارت جدی
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 گه الو الوویه پسره می یدم صدایبرداشتم د

 صدام بود گفتم الو و در اتاقو بستم یکه تو یمنم که تاحاال پسر بهم زنگ نزده بود با استرس



 

 گفتم سالم شما ؟

  گفت : بهزادم اتوسا خانم

  نیدلم گفتم اه باز ا یتو

  من : اها اقا بهزاد

  ن زنگ زدم حالتون رو بپرسمیبهزاد: خوب

 ن؟یمنو از کجا اورد یه سوال شماره یمن : اره خوبم اما 

  سه خانم گرفتمیبهزاد : از نف

  د کار دارم خدافظیمن : اها .. ببخش

 د مزاحم شدم خدافظیبهزاد : ببخش

  منم قطع کردم

  ارن مامانمم زنگ زد و سفارش دادیا زنگ بزن غذا بیم به مامانم گفتم بمو دادیگوش

 ارن بعد از غذا خوابمون بردیم غذا بید و همه منتظر بودیبابام از راه رس

  نده یشکیگه به هید یام دادم چرا شمارمو به بهزاد دادیسه پیبه نف یدار شدم رفتم سمت گوشیب یوقت

  اونم نوشت باشه

 ....خسته شدم خوابم برد صبح شد رفتم دانشگاه یلیانجام دادم خ یهنر یمرور کردم و کارارفتم درسامو 
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  ک کنمید خودمو به اراد  نزدیدلم گفتم با یتو

  نکه افتادمیادم امد از ای

  لبم امد یرو یخنده ا

  مارمو هاااش ینکه بهش سالم کنم گفتم چرا دادیسه بدون ایرفتم طرف نف

  سه گفت سالم و رفتینف

نکه بهزاد گفت من گفتم بده بهم یکردن تا ایصدام رفت باال همه نگاه م یگم چرا شمارمو دادیدستشو گرفتم از پشت گفتم سالم ..م
  شمارتونو



  نکه پلک بزننیکردن بدون ایهمه نگاهمون م

  ده بودمیعقب رفتم ترسه قدم به یشه یکم میدم بهزاد داره نزدیبگم د یمنم موندم چ

  کردم ؟ یخواستم حالتون رو بپرس شمارتون رو نداشتم بد کار یکه گفت م

 ... منم گفتم نه ممنون اما

 

 ادین االن استاد مینجا واستادید گفت چرا ایپ خوشگلش از راه رسیدم اراد با تید

 

  م تو کالسیر شده بود همه رفتیگفت دیراست م یوا

 

  م کنار اراد نشستمم منم تند رفتینشست

  دمیاز درس امروز نفهم یچیاراد بود ه یهو استاد امد منم که تمام حواسم جایکرد که یش کار میاونم داشت با گوش

  ش اراد ازش جزوه خواستمیکه کالس تموم شد رفتم پ یموقع

  د منم که به صورتش زل زده بودمیینش گفت بفرمایدلنش یاونم با صدا

  ن جزوه مال دوستمهیفت ادم که اراد گینفهم

.. .. 

 

 #داستان_ادامه_دارد

 

#part11 

 

  اره خونهیسه منو میسه ام بعد نفیشاپ زنگ زدم به مامانم گفتم مامان من تا شب خونه نف یم کافیسه رفتیبا نف

 

  منم گفتم اره یاد جزوه گرفتد تو اتاقش گفت از اریسه منو کشیسه سالم کردم و نفیسه به مامان نفیم خونه نفیشاپ رفت یبعد از کاف

  یبفهمه عاشقش یخوا یبعد گفت م

 

  منم گفتم اره

 



  س عاشقتمیسه گفت اخر جزوه بنوینف

 

  ادین حرکتم خوشش میاز ا یمکث گفتم مطمئن یمنم با کم

 

  میکنیم یگفت اره با هم اخر جزوه رو طراح

 

  ه مامانم قول داده بودم زود برگردم خونهادم رفته بود بیم از ساعت یجزوه کار کرد یم رویتا شب نشست

 

اد یسه امشب نمینف یبابا یدار یسه گفت دخترم چه عجله ایرفتم لباسامو بپوشم مامان نف ییرایبود با عجله به سمت پذ 11اما ساعت 
  یش ما بخوابیپ یتونیم

 

  ارهست سرکیسه بخوابم باباش نیشه من شب خونه نفیام دادم مامان میمنم به مامانم پ

  ام داد نهیمامانم پ

  سه بخوابمیتونستم شب خونه نف یک دنده ایمنم اخر با 

 

 ..... م دانشگاه جزوه رو به اراد دادم تایسه صبح رفتیبا نف

 #داستان_ادامه_دارد

 

#part12 

 

  نیز نگه داشتیدم اراد جزوه رو گرفت و گفت ممنون که تمیتا د

  جزوتوند ییه دختر و گفت بفرمایو رو کرد به 

 

  ستیجزوه مال خودتون نبود گفت منکه بهتون گفتم مال خودم ن یفیمن تعجب کردم گفتم اقا شر

 

  ه رو بهش گفتمیسه و قضیش نفیزدم و رفتم پ یمنم بهش لبخند

 



  عاشقتم یدختره نوشت ید و گفت فکر کن تو برایسه خندینف

 

  میدیخند یسه کلیبا نف

 

  یدونیسه اسمشو میمن : نف

 

  سه : اره اسمش باراناستینف

 

  لج دراره ین دخترایمن : اه معلومه از ا

 

  سه : اره معلومهینف

 

  م استاد امدیم و به طرف کالس رفتیدیدو تامون خند

  گنیم یزدن منم دوست داشتم بدونم چیو درس داد و اراد و بارانا با هم حرف م

 

  دمینفهم یچیشه هیهو کالس تموم شد منم مثل همی

 

  زدنیرفتم پشت سرمم اراد و بارانا بودن که داشتن با هم حرف مین مییشتم از پله ها پادا

 

 ..... دم کهیمنم بخش مهم حرفشونو فهم
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  که به اراد گفت : منم مثل شما عاشقتونم

 

  فقط گوشم به حرفاشون بود

 

  ارادم در جوابش گفت مگه من عاشقم ؟

 

  خواست بگه اره تلفن اراد زنگ خورد و دختره نتونست صحبت کنه یختره متا د

 

  دم اونم گفت دختره فک کرده اراد اون عاشقتم رو نوشتهیشن یسه بهش گفتم که چین نفیدم به طرف ماشیدو

        

ک غروب یش منه نزدیه اتوسا پام داد کیخودش به مامانم پ یو از گوش ید ناراحتم منو برد شهربازیسه تا دیحالم گرفته شد نف
  ارمشیم

 

  سه گفتم حال ندارمیاده نشدم به نفین پیمنم از ماش

 

  ادم کردینش پیاونم دستمو گرفت و به زور از ماش

 

  میا سوار شیگفت ب ییرفت به طرف ترن هوایداشت م

 

 .... نو کم داشتمین حالم همیوونه با ایترسم دیمنم گفتم م
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 با تون ::یز یم به نگاه هایتقد

 

 خوام :: یمعذرت م یر در پارت گذاریبخاطر تاخ

 



 شما دوستان متشکرم :: یاز صبور

 

 

 

+5 

 

 ممنون بابت نظراتون ::::

 

 ❣ زارمیتو میه شخصیبا هر پارت عکس 
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  برد منم مجبور شدم سوار بشم ییاونم دستمو گرفت به سمت ترن هوا

 

  بودترسناک  یلیخ

:scream: 

 

  زدمیغ میفرستادم و جیمنکه همش صلوات م

 

  سه انگار نه انگارینف ید ولیلرزیم دستام میاده شدیپ یوقت

 

  ک بودمیش یه جایدار شدم یب یسه خوابم برد صبح شد وقتین نفیخسته بودم تو ماش یلیخ

  مده بودیدم بلند شدم ترسیرو ند یه نگاه به دورم انداختم کسیتعجب کردم 

  ارهیپسرونه در م یسه داره صدایدم نفیپسر بود برگشتم د یاز پشت سرم صدا 

  سه :  خوب ترسوندمتینف

  نجا کجاستینگو ازت ناراحتم فقط بگو ا یچیمن : ه



  سه : خونه ارادهینف

  منم تعجب کرده بودم 

  من: خودش کو

  خودمه اخه خونه اراد یوونه خونه مجردیسه : دینف

  یوونم کردیسه دینف یمن : وا

  میسه : اخجون امروز دانشگاه ندارینف

  خواستم با اراد حرف بزنم یمن : اه م

  شاپ یم کافیام بدم بریبهش پ یخوا یسه : خب ..مینف

  منم که خوشحال شدم گفتم اره اره

 دمیرفتم لباسامو پوش یام داد منم با خوشحالیسه پینف

 

  ادیگه اراد نمیدم میکه د

 

 میم دور بزنیارم گفت بپوش بریخواستم مانتمو در ب یمنم تا م

 

 .... خونه بود یهو اراد جلویرون خونه که یم بیامد
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  اه

 همش فکر بود

 یعا خالاراد واق یدن کرد فضا کامال عاشقانه بود جایشروع به بار یم بارون نم نمیسه دست در دست هم قدم زنان راه افتادیمن و نف
چشمام تنها  یشاپ شدم جلو ی؟                       وارد کافیریم ینجا کجاداریا ایسه زد پشتم گفت بیهو نفیبود ...تو خودم بودم که 

 !!!شد ؟؟ یم یومد چیومد...اگه میکاش م یافه ناز اراد بود ایق



  فیح

 رفتین نمییازگلوم پا یچ چیمن ه یداد ولیسفارش م یزیچ یخودش ه یسه براینف

که اونجا ها بودن  ییشاپ بود به دختر پسرا ین رستوران و کافیم چندیم تو اون منطقه که بودیرون به سمت خونه راه افتادیم بیاومد
 ..... هووو چشمم خورد به اراد ویکردم که  ینگاه م
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 شنهاد ما رو رد کردیدم چرا پیگرفتن ...اره حاال فهم ین و قلوه مدادیس نشسته بودن دل و میس تو فیاراد و بارانا ف

  ها بود نشستم یکیکه اون نزد یک صندلی یحس شد توان راه رفتن نداشتم رو یک چشمم خون دست و پام بیک چشمم اشک بود ی

 سه:اتوسا اتوسا چه مرگته باز ؟؟؟ینف

  ..س..هه.. ارادیمن: نف..

 یسه:اراد چینف

 ..و ب...اااارانامن:ار...اد.

 !!اله امکان ندارهیسه:فکر و خینف

 ... چ کس نبود رفته بودنیسه رو گرفتم بردم اونجا اما هیدست نف

 بتونه ارومم کنه ینبود که کس ین دردیا یداد ول یم میسه دل دارینف

  یلعنت به عشق و عاشق

....... 
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[Photo] 

 تی#عکس_شخص

 اتوسا#



 ... ه دختری

 ❣ یخجالت

 و

 ❣ یفکر

 و

 ❣مهربون

 و

 ❣جذاب

 و
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 چشمام بود ..خنده هاشون ...چهره آراد..چهره بارانا یر اون شب جلویچند روز گذشت همش تصو

  درسم یام و تمرکزمو بزارم رویرون بیم گرفتم از اون حال و هوا بیدانشگاهم چند روز بود نرفتم تا باالخره تصم

  هو آراد  از جلوم در اومدیرفتم که  یاده شدم چند قدمین پیدم و از پدرم خواستم من و به دانشگاه ببره از ماشصبح آمده ش

  شاپ یام کافیخوام که نتونستم ب یآراد:آتوسا خانم سالم معذرت م

  دیداشت یمن:نه اشکال نداره حتما کار واجب تر

  داشتم یآراد:اره چند تا قرار کار

  بارانا اومد و سالم کرد هو از اون طرفی

 شه خدافظ یر مید من کالسم دیتون برس یکار یمن رو به آراد کردم و گفتم :شما به قرار ها

 ...نبود یچاره ا یخوردم ول یسر کالس حرص م



ر یم سرازرون رفتم داخل محوطه دانشگاه اشکایشدم ..بغض راه گلومو گرفته بود از استاد اجازه خواستم برم بیگه داشتم خفه مید
 ..... دمیبرگشتم د یدستشو گذاشت رو شونم وقت یکیشد...

 

 

 

 پرورانند یبزرگ در سر م یاهایکه رو یآنان یبرا

 شان خواهد بود یتر از روزها یشب طوالن

 پوشانند یبزرگ جامعه عمل م یاهاین رویکه به ا یآنان یو برا

 شان خواهد بود یتر از شب ها یروز طوالن

 د:یاشداشته ب یشب خوب

 

part1 یول ::ر شده از درسو دانشگاه متنفر بودمیدار شدم:: _ اتوسا اتوسا بلندشو دانشگاهت دینم بیریمادرم از خواب ش یبا صدا 
 «م

 

 افراد تازه وارد یبرا

 برد یام شما رو به اول  مین پیا 

 دین رمان لذت ببریدوارم از خوندن ایام

 

 

 

 

 سه استیدم نفیبرگشتم د یوقت

  بغلشدم یپر

  شهیز درست میه نکن همه چیزم گریسه :عزینف

  ندارم یچ شانس بردین رابطه هیخوان و من تو ا یقراره درست شه اونا همو م یمن:چ

  رون آراد اومد سمتمیکالس تموم شد بچه ها اومدن ب

 ن سر کالس؟یگه برنگشتیاراد:د

  ستیمربوط ن یمن که حرص م گرفته بود گفتم :کار داشتم به کس



 نداشتم فعال خدافظ یآراد :قصد فضول

 ...دمین من روز اول دانشگاه که شما رو دیستا... اقا اراد راستش و بخوایمن :نه وا

 رت شد بابات دم در منتظرتهیسه دستمو گرفت و گفت بدو که دیهو نفی

 سه نزاشت حرفمو به اراد بزنمینف

  نشون زده شدیب یدم چه حرفیکنن نفهمیسه با هم صحبت میدم اراد و نفین شدم دیرفتم سوار ماش 

 م طرف خونهیراه افتاد

 سهینف یچکسو نداشتم حتیه یگه کسل کننده شده بود حوصله یروز ها گذشت دانشگاه د

 تونستم بهش بگمیکه همه رازامو م یه خواهر بود کسیسه برام مثل یاما نف

 

 ... .رونیصبح شد زدم از خونه ب
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  نمیط ازاد)پارک(بشیک محیح دادن تو یدانشگاه ترج ی..به جا

 ؟؟ یخوا یم یک دختره اومد کنارم گفت چیهو یتو پارک بودم که 

  کس و کار یفک کرده بود معتادم و ب

 ....گفتم :گمشو

  بودم ید خونه میگه بایرفتم االن دیدم اگه دانشگاهم میساعتمو نگاه کردم د

 م زنگ خوردیکردم که گوشیتم لباسامو عوض مرفتم خونه داش

  هینم حرف حسابش چیخواستم بب یم یومد ولین که اصال ازش خوشم نمیشاپ قبول کردم با ا یبهزاد بود ازم خواست فردا برم کاف

 ز مال شماستیشاپ که شدم بهزاد بهم گفت اتوسا خانوم اون م یشاپ وارد کاف یسر ساعت رفتم کاف

  .. ز رفتمیسمت م

  زهیم یک کادو رویه عالمه گل رز و شمع و یدم ید

  باستیه ساعت گرون و زیدم توش یکادو رو برداشتم د



 .......: ز بود که نوشته بودیم یه نامه رویدم و فقط یدور و برمو نگاه کردم بهزاد رو ند یخوشحال شده بودم هر چ
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 کنم، یتان روشن میبرا یفانوس

 

 شب، یکیر باران و در تاریز در

 

 خواهم، یآنگاه از خدا م

 

 د،یشد ییر تنهایغم اس یکیاگر در تار

 

 ...دتان روشن بماندیفانوس ام

 

 ریشبتون بخ

 

**__----__****** 

 

 

 

 

 دی#با_ما_همراه_باش
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  نوشته بود : ""روح من باش که من مرده چشمان توام

  عاشقم باش

 "" ان توامجوش یکه من چشمه 

 

  اراد بزارم یقلبم بهزادو جا یتونستم تو ینم یوا

  

 

  ن قلبمیگه شده بود ، شاه نشیآراد د

 

  ارمیتونستم ازش متنفر بشم و به بهزاد رو ب یدمش بازم نمید یگه میهم که با کس د یهر چ

 

  پولدار بود و معلوم بود دوستم داره یلیبهزاد هم خ

 

  ر کردم و صبح که رفتم دانشگاه ساعتشو براش بردماز بهزاد بابت اون شب تشک

  میخور یو بهش گفتم منو تو بدرد هم نم 

 

  زمو رفتیاما بهزاد ساعتو گذاشت رو م

  ناراحته یلیمعلوم بود که خ

  

 ..که من عاشق اراد بودم اون عاشق من بود یهرچ

 هزاد کال از دانشگاه رفتدم بیکه کنار پنجره بود نشستم و تو فکر بودم که د یرفتم رو صندل

 .... دم به خودم امدمیکه شن ییکه با صدا
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 ❣ دیرمان دار یدرباره  یدوستان اگه نظر

 ❣نین در بات بگیتون یم

 

 

#part21 

 

 

  اراد : سالم اتوسا خانم

  یفیشر یمن : سالم اقا

 بود یاون صندل ین ساعت مال شماست رویاراد : ا

  اره ینی... من : نه

  نشیریقشنگه بگ یلیاراد : خ

 

 .ک ساعت بردم و اراد هم فک کرد من گرفتم ساعتو ول کردیخوشگلش بودم دستمو نزد یمنم که محو چشما

 کم ترک برداشتین و یو ساعت خورد زم

  

  بشه ینجوریخواستم ا یخوام نم یاراد : معذرت م

  نداره اصال دوستش نداشتم یبیمن : نه بابا ع

 ن ؟یدین چرا خریاراد : اگه دوست نداشت

  ه هستیمن : هد

 ه ؟یاراد : مبارک باشه خبر

  سه بهم دادهیست نفین یچ خبریر هیمن : نخ

 خرمیم یکیاراد:اهان به هر حال متاسفم براتون 

  خواد یمن : نه بابا نم

 کنم براتونیاراد : اشتباه از من بود جبران م

 



  بهزاد سر کالس حاظر نشد یکالس شروع شد استاد امد ول

  

  هم براش ناراحت بودم هم نه

 

 ا ..عشق اون ؟؟یبود... عشق من مهم تر بود  یچاره چ

 

 .... گرده یشه برمیاد خودش خوب میخب معلومه عشق من مهم تره اصال به درک که ن
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  گذشت یروز و شب ها پشت سر هم م

 آراد آراد آرادهمه ذهنم شده بود 

  تلفن خونه مون به صدا در اومد

 دییمامان:بله بفرما

 !؟؟یمانیسل یمنزل آقا:...

  مامان:بله

دم یقه دیگه  من که حوصله نداشتم برگشتم تو اتاقم بعد ده دق یم ییزایه چیکنه و  یدم با لبخند با تلفن صحبت میبه مادرم نگاه کردم د
  گه اتوسا جان یمامانم م

  مامان من:جانم

 بود یمامان:اتوسا بگو تلفن ک

 ....؟...مامان جون؟؟ییمن:عمه؟...خاله؟...دا

  زم خواستگار ..قربون دخترم بشم که بزرگ شدهیمامان:نه عز

 من که قصد ازدواج  ندارم...:من

  میبنداز یشم تریخوا یم مگه مینا نداریخوام و قصد ازدواج ندارم و ا ینزن من نم یالک ین حرفایمامان:اه از ا

 گذره یم ید که تو دل من چیچ وقت نفهمیمامان بلند شد و رفت ....و مادرم  ه
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 ... دیش کشیبابام از سر کار برگشت سر سفره ناهار مامانم مسئله خواستگار و پ

  هستن یم کینیان ببیبابام گفت بزار ب

  هم نبودانگار که اصال نظر من براشون م

  از سر سفره بلند شدم

 ینخورد یزیمامان:تو که چ

  من :ممنون

  پاسخ دارم یدم چند تا تماس بیرفتم تو اتاقم د

  دم آرادینگاه کردم د

  من یخدا یوا

  رو برداشتم و شمارش و گرفتم یگوش

 ... من :الووو....سالم

 دید یتون و جواب نم یآراد :سالم ...چرا گوش

 دمیرو سکوت بود نفهم یمن :معذرت گوش

 مینید هم و ببیه قرار بزاریآراد :اگه اشکال نداره 

 من:قرار؟؟؟

  دیسه خانم رفتیکه با نف یشاپ  ین همون کافیایآراد :اره چهارشنبه ب

 (چشم فعالیمن :)با خوشحال



 بعد از قطع تلفن

 ... سهیع زنگ زدم به نفیسر
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  سه آرادیمن:نف

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یسه:آراد چینف

  من :قرار دارم باهاش چهارشنبه

  د مانتو و شالیم بازار واسه خریاد بریسه خواستم بیف کردم و از نفینا رو تعریه خواستگار و ایاز براش قضیر تا پیاز س

  شده بودن یاخه همه مانتو و شال هام تکرار

  گه مونده بودیو تا چهارشنبه دو روز د

  میر و رو کردیبالم شهر و زسه اومد دنینف

 ؟ یخر یچرا نم یآتوسا خستم کرد یسه:واینف

 بخرم یزیه چیع یه که سریش آراد ..مگه الکیخوام برم پ یگم م یم یچ یفهم یسه میاتوسا:نف

 ♀:سهینف

 :joy::joy:اشمانتخاب کردم که تو چشم ب یگرفتم رنگ یه شال زرشکیه مانتو قرمز با یباالخره بعد از هفت ساعت دور زدن 

  اومدم خونه

  من:سالم مامان

  مامان:سالم

 .......رفتم تو اتاقم که مامانم گفت یداشتم م
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  میزان سه پارت با هم گذاشتیبه درخواست شما عز



  دادن یاریکه با نظراتشون ما رو در بهتر شدن کانال  یزانیممنون از عز

 _:kissing_::kissing_::kissingم:::::::::یدوستتون دار

 

 

 :: دیشرکت کن یلطفا تو نظر سنج
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 میمهمون دار یمامان:آتوسا واسه چهار شنبه آماده باش

 ؟؟؟یمامان؟؟ک یمن:چ

 ادیخواد واست خواستگار ب یمامان:چهارشنبه م

 گه من چهارشنبه کار دارمیه روز دیمن:بندازش برا 

  یقرار گذاشتم خودت و واسه چهارشنبه آماده کن من یکار دار یچ یعنیمامان:

 :::من

 ا خواستگاریرفتم تو اتاقم ..حاال چکار کنم ...آراد 

  کنم یمن آراد و انتخاب م

  دمیدانشگاه پوش یفم گذاشتم و لباس مناسب برایده بودم و برداشتم تو کیکه خر ییروز چهارشنبه شد لباس ها

  من:مامان خدافظ

 ان هایخواستگار ها ساعت شش م یایب مامان:آتوسا زود

  من:چشم مامان

  انیرفتم دانشگاه سر کالس آراد گفت :بعدازظهر که م

  من:اره حتما

 سه خواستم من و با خودش ببره خونه شونیبعد کالس از نف

 یبه سمت کاف دم ساعت شش حرکت کردمیکم به خودم رسیمو رو سکوت گذاشتم و لباس هامو عوض کرد و  یاونم قبول کرد گوش
 ......شاپ
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#part26 

 

 

 

 کم منتظر شدمیشاپ  یتو کاف

 دیل داریم یسالم خانم چ:...

 ارم ؟یبراتون ب 

  میدیان با هم سفارش میهستم ب یمن:منتظر کس

  مو نگاه کردم ساعت شده بود هفت  یساعت گوش

 ومد؟؟؟یچرا ن

  دم مامانم ده بار زنگ زدهید 

  سهیبارم نف و دو

 سهیزنگ زدم به نف

 ؟یمن:سالم کار داشت

  رهیگ یبهم زنگ زده سراغ تو م ید یدختر چرا جواب مامانتو نم یسه:واینف

  امدیسه ...آراد نیمن:نف

 .....شاپ شد و پشت سرشم یدم آراد وارد کافیکردم د یسه صحبت مین جور که داشتم با نفیهم

 

. 
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 ایخـــدا



 باین شـب زیدر ا

 ـمان غبار گرفته ما رایا

 ـش پاک کنیدر باران رحمت خو

 ر و سرشار ازیشب تون بخ

 آرامش در پناه خـدا 

  

 

#part27 

 

 

 پشت سر شم بارانا اومد

 ید یسه:الو آتوسا..آتوسا چرا جواب نمینف

  و تحمل تونستم بکنم جز صبر ینم یرفت کار یم یکیاه تاریرو قطع کردم ...چشام س یگوش

 زمیبارانا:سالم عز

  من:سالم

  دیسفارش نداد یزید...چرا چینید بشییآراد:بفرما

 د ؟؟؟یل داریم یم شما چیخور یمن و بارانا که طبق معمول قهوه م

 تو دلم گفتم کوفت::

 آراد:اتوسا خانم با شمام؟؟

  وان آب خنکیه لیمن:جانم ...من فعال 

  نیر گذاشتد که قراید با من کار داشتیمن:ببخش

 

 

 ......دمیه جعبه کادو کرده در آورد و داد به من بازش که کردم دیفش یدم بارانا از تو کیهو دی

 

 

 



 #داستان_ادامه_دارد

 

#part28 

 

 

  متهیک و گرون قیقشنگ و ش یلیه ساعته خیدم ید

  ن کارا نبودیالزم به ا ی..ول یفیشر یمن:ممنون آقا

ن شو ید ساعت بهم کمک کنه تا بهتریناراحت شدم و از بارانا خواستم در خر یلیون از دستم افتاد خاراد:نه من اون روز که ساعت ت
  براتون بخرم

 خوام یبازم بابت شکستن ساعت عذر م

 

 

  اد عالقه بهش نداشتمیک کادو بود و من زید اون ساعت و زده بودم اونم یگه قیمن:نه من د

 

  کردم یجبران مبراتون  یه جورید یاراد:به هرحال با

 

  زمیبارانا:مبارکت باشه عز

 

  من:ممنون

 

  گرفتم ینبود با نگاه کردن به آراد آرامش م یچاره ا یخورد ول یداشتم حرص م یلیخ

  از طرف آراد بود یادگاریه یکه بود  یاون ساعت هرچ

 

  بلند شدم و ساعت و برداشتم و ازشون خدافظ کردم

 

  پاسخ از مادرم ینه بود و چند تماس برو نگاه کردم ساعت  یساعت گوش

  جوابشو بدم یمامان بود  چکار کنم چ یوا



  رون... پشت درخت پنهان شدمیان بیه عده دارن از خونه میدم یرفتم دم در خونه د

 شیشده آتوسا مجبور شده پ یض شده و بستریش مر یمیکه دوست صم یخوام زنگ زدم به آتوسا جان مثل یمادر:بخدا معذرت م
  ستهیمارستان وایاون ب

 ستین وصلت قسمت نیاشکال نداره انگار ا:...

 مادر:شرمندم::

  د انداختم وارد خانه شدمیستادم  بعد کلیکم وای

 ........هویکه 
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 .... هو مامانم از جلوم در اومد و زد تو گوشمی

 ؟یزنیمن:مامان چرا م

  یم آبرو مو نو جلو مردم بردیاالن ؟مگه نگفتم مهمون دارتا  یمامان:کجا بود

 ........ یخواست یتو که نم

  ان اصال خوب شد دلم خنک شدین که بیک کفش کرده بودیخوام درس بخونم تو و بابا پاتونو تو  یخوام ..گفتم م یمن:من که گفتم نم

  یرون برو هرجا که بودیمامان:دلت خنک شد!!!!!!برو از خونه ب

  رمیرم میرم میمن:م

 یکن یصحبت م ینجورینم با مادرت این کارا تکرار نشه...نبیگه ایا برو تو اتاقت درم ببند  دیبابا:ب

  رفتم تو اتاقم

آراد تنگ شده  ین بدتر نشه قبول کردم  نرفتم دلم براینکه اوضاع از ایا یصبح شد مامان اجازه نداد اون روز دانشگاه برم منم برا
  بود

 .. شده یخواستم به مادرم بگم که چ یم یه



 ..... ن کهیا ایاصلن نزاشت برم دانشگاه  یدیهو دیه یدونم عکس العمل ش چ ینم یول

  میبگذر

 ا وجود نداره::::::::ین دنیهم که مخالفت کنه بازم مادر و احترامش واجبه...و مهربون تر از مادر تو ا یمادر هرچ
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  دیت کنید و از ما حمایشرکت کن یدوستان در نظر سنج

 :point_up_2::point_up_2::point_up_2::point_up_2م:::یدوستتون دار

 

 رو براتون آرزو مندم یشب خوب

:
crescent_moon::first_quarter_moon_with_face::first_quarter_moon_with_face::first_quar

ter_moon_with_face::star2: 

 

#part30 

 قا افتاده بود رو صورتمید دقیچشام و آروم آروم باز کردم نور خورش

  مو برداشتم ساعت نه بود یاد ...گوشیل م به صدا در اومد ...اه چقدر خوابم میهو زنگ موبایدم  تا دوباره خوابم ببره یپتو رو کش 

  من کالسم یخدا یوا

 .... ک آژانسین که دست و رومو بشورم لباس هامو تنم کردم و زنگ زدم به یشد بدون ا یم شروع میکالسم ساعت نه و ن

  من:خدافظ

 ؟؟یمامان:کجا به سالمت

  گهیمن:دانشگاه د

  ن رو به اون رو شدهیه رفتارت از ادانشگا یرفت یدانشگاه از وقت یمامان :مگه من نگفتم دانشگاه ب

 . شدم یتقققق....در و بستم و سوار تاکس



  دم ساعت و نگاه کردم ساعت ده بود بدو بدو کردم و خودمو در کالس رسوندمیدر دانشگاه که رس

 من:اجازه استاد

 دییبفرما:..

  هنوز ننشسته بودم دو رو برم و نگاه کردم ..دنبال آراد م گشتم

 نیگم کرد یزیومده چین یمانیسلاستاد:خانم 

  ر خندهیهمه بچه ها زدن ز

 د..::یمن:نه استاد..ببخش

  یسه گفتم از آراد خبر نداریش نفیکالس که تموم شد رفتم پ

 دونم کجاست ؟؟؟ یسه:من !!!!چه مینف

 .......... هر جا که هست یول
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  ههر جا که هست بارانا هم باهاش

 من : مگه بارانا تو کالس نبود؟

  یحواس پرت شد یلیدن خیجد یسه: واینف

 !بارانا هم تو کالس نبود یمن : اره تمام ذهنم شده اراد پس گفت

  د ناراحتت کردم ..خدافظیسه : اره نبود ببخشینف

 

  اده برمیم گرفتم تا خونه پیم و من تصمیکرد یاز هم خدافظ

 دیچین جلوم پیه ماشی هویاز دانشگاه دور شدم که 

 



  دمیبه راننده نگاه کردم که بهزادو د

 

 ن خونه؟یریبهزاد : سالم م

 

 اده شد و دنبالم امدین پیدم از ماشیازش دور شدم که د یدادم چند قدم یجوابشو نم

 

  یایبرگشتم بهش گفتم چرا دنبالم م

 

  یبهت بگم بفهم یبهزاد گفت چون عاشقتم دوستت دارم چطور

 

 ازش دور شدم یه گفت ناراحت شدم و بدون خدافظنو کیا

 

 

 #داستان_ادامه_دارد
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 .. رونیمن صبح از خونه زده بودم ب یول یازش دور شدم .... مونده بودم کجا برم اخه مامانم گفته بود دانشگاه نر

 

 ابونیزدم تو خیقدم م ینطوریهم

 

  ک خونه شدمید نزدیبه ذهنم نرس ییجا

 

  د انداختم و وارد خونه شدمیکه داشتم کل یبا استرس

 

  دم و به طرف اتاقم رفتمیکش یقیست نفس عمیخونه ن یتو یدم کسید



 

  همه ذهنم شده بود اراد و بهزاد

 .. خواد یبا خودم گفتم اراد انتخابشو کرده اون بارانا رو م

 .. چرا من وقتمو صرف اراد کنم

 .. خواد یبهزاد با تمام وجود منو م یول

  کردم یمو برداشتم و به بهزاد زنگ زدم و ازش معذرت خواهیگوش

  رو انتخاب کنم یکین عقل و دل یه بارم که شده بیخواستم  یم

 ... اما اون یکه دوستش دار یکه دوستت داره نه کس یگه برو سراغ کسین دفعه عقلم میو ا

 

  ه قرار با بهزاد گذاشتمی

 

 ون بزارمیه در مسیرو با نف یخوام هر حرف یگه نمید
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